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MAGAZÍN O MARKETINGU PRO VIETNAMSKÉ ZÁKAZNÍKY

Obchodní plán

Zajistíme, aby více než 1000 zákazníků obdrželo do 3 dnů Vietpot servis.
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Info linka

Zajištění průzkumu trhu, skenování zboží
a obchodního plánu pro firmy
Stabilizování obchodu se zákazníky
na základě dohody dlouhodobé spolupráce
Podpora obchodního a marketingového týmu
- spolupráce s obchodními zástupci
- zjišťování názorů a vnímání zákazníků na
konkrétní obchodní projekty
- navrhování efektivního business plánu
pro obchody

dodavatelů / zákazník / ročně

návštěv / obchodní zástupce / den / firma

Pravidelné informování zákazníků o
- nákupních dnech
- konferencích
- veletrzích
- dalších obchodních činnostech firem

návštěvy / obchod / měsíčně

Firmám poskytujeme marketingové a servisní služby, které jsou potøebné a v zájmu
zákazníkù. Vaše aktuální akce, marketingové nabídky èi další informace budou v
nejkratším èasovém intervalu celoplošnì dodány všem vietnamským zákazníkùm. Vìøíme,
že Vám tímto ušetøíme spoustu èasu v rámci návštìv obchodù a nákladù za marketing.
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vietpot.cz

Zpětná vazba firmám o zájmech a potřebách
zákazníků

sortimentů
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Call centrum

Poskytování marketingu, promocí a informací od firem zákazníkům

miliard korun
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Vietpot servis

Zákaznický servis

zákazníků v Praze a okolí

roční obrat
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Naším cílem je nejvhodnìji snížit náklady a pøekážky mezi firmami a
vietnamskými zákazníky. Tým Vietpot již dlouhodobì pracuje s vietnamskými maloobchodníky a jsme pøesvìdèeni, že se svými zkušenostmi
nám všem pøináší nejen úspìch a vizibilitu, ale pøevážnì stabilitu.
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Slečna Hồng

Pan Hoài

Pan Giang

“S českými obchodními zástupci si
rozumíme, nedělá mně problém s nimi
komunikovat či předat si informace. Ale
jsem vietnamský občan a vítám takový
projekt jako Vietpot. Mně to usnadní a
určitým způsobem bude pomáhat mé
obchodní činnosti.”

“Myslím, že je to pro nás hodně dobrá
věc. Přes Vietpot můžeme pak snadno
zjistit potřebné informace o firmách:
akce, nabídky či možnost předat firmě
své připomínky.”

“Konečně je na trhu taková servisní
agentura. Pro mě je velká výhoda
obdržet materiály a podklady ve
vietnamštině. Velmi se na to těším.”

“Vietnamských velkoobchodů je v Praze
tucet, ale tahle služba zatím ještě není.
Budete úspěšní, pokud to budete dělat
pořádně a se zodpovědnosti.”

Táborská 27, Praha 4

Plzeňská 167, Praha 5

Proč bychom měli s
Vietpotem spolupracovat?

Usnadníme firmě proces marketingových kroků. V nejkratším
časovém intervalu jsme schopni v rámci propagace rozšířit
Váš trh. Zároveň Vám poskytneme reálné informace o
potřebách zákazníků. Na základě spolupráce Vás zastoupíme
a podpoříme v obchodní činnosti.
MODERNÍ MARKETING NA TRADIČNÍM TRHU

flexibilní a individuální marketing, řešíme konkrétní případy separátně

DLOUHODOBÉ ZKUŠENOSTI NA TRHU

Co nám to přinese?

Vietpot firmě zajistí vizibilitu, stabilitu a úspěšnější obchod.
Snižujeme firmě náklady a čas za marketing v rámci
spolupráce se zákazníky. Usnadňujeme práci obchodním
zástupcům při návštěvách zákazníků.
Součástí naší práce je také firmám poskytovat zpětné vazby a
připomínky od zákazníků, aby nabídka, marketingové
kampaně či business plány efektivně fungovaly.
KVALITNÍ MARKETING A PROPAGACE
UPEVNĚNÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY
PODPORA OBCHODNÍ ČINNOSTI
AKVIZICE

Jakým způsobem chcete
oslovit zákazníka?

Náš obchodní tým se po dohodě s firmou schází se zákazníky. Zjišťujeme prodejnost produktů a jejich názor na danou
nabídku od firem. Na základě těchto informací poté zpracujeme data a přes Vietpot servis, vietpot.cz, info-linku a osobní
návštěvy celoplošně informujeme zákazníky v Praze.

Jak přijmějete zákazníka,
aby četli váš VS?

Vietpot servis je magazín o marketingu psaný ve
vietnamštině. Obsahuje přehledné nabídky od firem pro
zákazníky. Přes Vietpot servis maloobchodník obdrží
potřebné podklady ke spolupráci s firmami, dále veškeré
důležité informace o dění na trhu.
Obsah Vietpot servisu je tvořen dle reálné potřeby
zákazníků.
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Pan Quỳnh

Revoluční 12, Šestajovice

N E J È A S T Ì J Š Í
D O T A Z Y

Slavíkova 8, Praha 3

NABÍDKY ZNÁMÝCH PRODUKTŮ FIREM
AKTUÁLNÍ A DŮLEŽITÉ ZPRÁVY NA TRHU
PRAVIDELNÁ VYDÁNÍ
ZAJÍMAVÉ SOUTĚŽE, AKCE A PROMOCE

Cílem společnosti je usnadnění udržování kontaktů v
těchto odvětvích tak, aby napomáhala jejich efektivnějšímu fungování a zajištění většího obchodního úspěchu v
nich působících firem. Snažíme se vytvářet a udržovat
silné kontakty s předními hráči na trhu a poskytovat jim
služby na nejvyšší úrovni, a to jak v rámci webu, publikací,
osobních návštěv, tak i pořádaných událostí.

1 500
ZÁKAZNÍKŮ

ODEBÍRÁ OD TĚCHTO FIREM

„Společně zlepšíme marketing a obchod s vietnamskými zákazníky.”

KONTAKT
724 12 15 18
general@vietpot.cz
www.vietpot.cz

